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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 13 

rady města 

  konané 03.04.2013  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil 

Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář 

 

Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 

 
 

RM doporučuje schválit prodej volné bytové jednotky č. 4/1 v bytovém domě č.p. 4 na 
st.p.č. 234 a spoluvlastnický podíl ve výši 1440/10000 na st.p.č. 234 a společných 
částech domu vše v k.ú. Králíky panu M. Z., Králíky a ukládá předložit bod na 
jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje uplatnit v přestupkovém řízení č.j. 255/2013/VV/BJ nárok na náhradu 
škody u přestupku spáchaného dne 19.11.2012 v katastru obce Králíky nad tvrzí 
Hůrka. Zároveň RM ukládá místostarostovi zajistit doklad o výši škody na majetku 
města (posudek na odhad ceny, faktura o opravě atd.). 
zodpovědný: majetkový odbor, místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 

RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.p.č. 1295/9 – orné půdy o výměře  1490 m2 
v k.ú. Králíky za účelem zemědělského hospodaření za nájemné ve výši 0,07 
Kč/m2/rok + DPH a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí výpověď nájemního vztahu k nebytovým prostorům – 
psychiatrické ordinaci ve 2. NP v budově čp. 414 – objektu občanské vybavenosti na 
st.p.č. 558/1 v k.ú. Králíky panem MUDr. Alexandrem Štorkem, Choceň. Nájemní 
vztah skončí uplynutím 6 měsíční výpovědní lhůty dnem 30.09.2013. Současně RM 
schvaluje záměr pronájmu nebytových prostorů o výměře 43,90 m2 ve 2. NP 
v budově čp. 414 – objektu občanské vybavenosti na st.p.č. 558/1 v k.ú. Králíky za 
účelem pronájmu – zřízení psychiatrické ordinace pro výkon lékařské praxe – 
pouze 1 den v týdnu, nájemné ve výši 7.018 Kč/rok a ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
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termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 2 přidělené městu Králíky rozhodnutím 
resortních ministerstev, kterým se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a 
výdajích o částku 731.921 Kč a interní rozpočtové opatření číslo 130201, kterým se 
schválený rozpočet zvyšuje v příjmech o 4.443.800 Kč, snižuje ve výdajích o 23.600 
Kč a zvyšuje výdajové financování o 4.467.400 Kč. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje rozhodnutí zadavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídek ve výzvě k 
veřejné zakázce „Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky 
a řízení MěÚ“ výzvy CZ.1.04/4.1.01/89.00079. 
zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí informaci ředitele školy Gymnázium a základní škola Králíky o 
vyhlášení ředitelského volna pro žáky 2. stupně a gymnázia (budova Moravská č.p. 
647). 
zodpovědný: odbor OŠKT, ředitel školy 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
 
 
 
 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 

 


